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Søren Simonsen, sekretær 
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Gisle Forsberg, Slipp ansvarlig 
Torben Marstrand, leder 

Kolbjørn Andersen, varamedlem 
Magne Nilsen, varamedlem 

 

Flytebryggene  

Venteliste på båtplass: 2 for liten, 1 for mellomstor og 4 for stor plass. 

En mellomstor plass ledig på brygge D, der jobbes med å få ny eier inn. 

Det er utført normal service og ettersyn på bryggene gjennom året. Ca. 100 dugnadstimer 
utført på bryggene utenom snørydding etc. 

Vi har i vinter ikke hatt skader på bryggene. 

Fortøyningene på alle brygger må ettersees til sommeren. Har fått tilbud på skifte av wirere 
som holder bryggene på A og B sammen til ca. kr 50 000,- 

Anbefalt tidsrom for skifte av disse wirene er overskredet, så dette bør gjøres til sommeren. 

Flatform mellom brygge D og gjestebrygg må refestes. 

I 2016 normalt besøk av båter ved gjesteplasser/brygge selv om det ikke har vært det beste 
sommerværet. 

Disse har hatt tilgang på dusj/vaskerom på båtbua. 

Det er mottatt mange positive meldinger om havna og området rundt. 

Det arbeides fortsatt med også å få bensinfylling ned på bunkringsbrygge. 

 

 

 



Slippen  

I 2016 ble det gjort endel restaurering på skinnegangen før slippen ble tatt i bruk. Svillene 
var løse og forskjøvet og måtte dermed legges på plass og festes. Så ble det bygget stillbare 
sidestøtter på vogna og dermed er oppsettingen forenklet. 

Det har vært 19 oppsettinger i 2016 og største båt var " Stavnes" på 34 fot tilhørende 
Cermaq. Den har forøvrig den største bredden vi kan ta på vogna ( 3,6m ) 

Slipp hus med tilhørende strømnett er i dårlig forfatning og planer for restaurering 
foreligger. Det gjelder også skinnegangen. 

 
 

Båtbua 

Aktiviteten på Båtbua har fulgt det vanlige mønsteret som før om årene. Bua har vært utleid 
til aktiviteter som bryllup, konfirmasjoner, barnedåp, fødselsdager, basarer etc. Det har i 
tillegg vært arrangert to folkemøter i regi av kommunen i forbindelse med 
kommunereformen. Julebordet ble i år arrangert på Båtbua. Dessuten var Båtbua som vanlig 
sentrum for Nordfolddagan. Lørdagskafe har blitt avholdt hele året. Vask og dusjrommet har 
vært bra benyttet. Stort sett er det bare gode tilbakemeldinger fra brukerne. 

Det har blitt investert i flere bord og stoler slik at det kan dekkes til ca 90 gjester uten å 
måtte låne utstyr. En enkel rullestoltrapp er på plass, så det som mangler er i første rekke ny 
trapp mot havna. 

Mht. Finansene rundt Båtbua vises til regnskapet. 

 

Styret 

Styret har avholdt 4 styremøter i 2016. 
 

Styret takker medlemmene og alle som har bidratt med dugnad eller annen form for støtte 
til båtforeningen og ser fram til en ny trivelig båtsesong.  

 

Nordfold 28. januar 2021 

 

- Styret -  


